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ATA CBH-AP/01/2018 1 

Aos trinta e um dias do mês de julho de dois mil e dezoito, no auditório da 2 

Patrulha Juvenil, em Garça/SP, conforme convocação prévia, foi realizada a 3 

36ª reunião ordinária do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e 4 

Peixe (CBH-AP). Iniciando os trabalhos o Sr. Daniel Alonso (presidente) dá 5 

boas-vindas aos presentes, agradecendo ao prefeito João Carlos dos Santos 6 

pela acolhida ao Comitê e declarando aberta a 36° reunião do CBH-AP. Na 7 

sequência, fez breves considerações sobre a pauta da reunião, destacando a 8 

aprovação e sanção do PL 315/2009, por meio da Lei 13.661/18 de 9 

08/05/2018, que causou impacto significativo nos recursos do Fundo Estadual 10 

de Recursos Hídricos, anualmente destinado aos Comitês de Bacias no 11 

Estado. Finalizou falando do desafio que o Comitê terá para viabilizar 12 

recursos para a implementação das metas do Plano de Bacias. Com a palavra 13 

o Sr. João Carlos (Prefeito de Garça) agradeceu a todos os membros do 14 

Comitê presentes, falou da satisfação de receber a reunião no município e 15 

enfatizou que, como representante do Comitê no Conselho Estadual de 16 

Recursos Hídricos, vem acompanhando o impacto que esta Lei causou no 17 

FEHIDRO, finalizou desejando a todos uma boa reunião. Com a palavra o Sr. 18 

Luís Sergio de Oliveira (Vice-presidente) faz suas considerações iniciais e 19 

dá boas vindas a todos em especial aos representantes da sociedade civil 20 

ressaltando a importância das questões que serão deliberadas na reunião e a 21 

preocupação da sociedade com o corte de recursos do FEHIDRO. Com a 22 

palavra o Sr. Denis Araújo (secretário executivo) agradeceu a recepção do 23 

município ao comitê e fez suas considerações sobre a reunião. Lembrou que 24 

os Comitês fizeram uma mobilização tentando barrar o projeto de Lei, mas 25 

infelizmente o mesmo foi sancionado beneficiando um pequeno número de 26 

municípios no Estado de São Paulo. Finalizada as boas vindas, dando início a 27 

pauta, o Sr. Denis Araújo (secretário executivo) informou existir quórum 28 

para a realização da reunião e solicitou a dispensa da leitura da ATA. 29 

Colocada em votação a dispensa da leitura da ATA foi aprovada por 30 

unanimidade. Aberta a palavra aos membros, como não houve manifestação, 31 

a mesma foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Seguindo o 32 

Sr. Denis Araujo (secretário executivo) passou aos informes do Comitê: 1- 33 

No dia 16 de janeiro foi realizada, em Marília, reunião para esclarecimento 34 

sobre o FEHIDRO e os critérios para solicitação de recursos, com a 35 

participação de 78 pessoas. 2- No dia 5 de fevereiro, também em Marília, foi 36 

realizada a Oficina de Capacitação do Plano de Bacias, para os membros do 37 

Comitê de 2018, com a participação de 67 pessoas. 3 - No período de 15 de 38 

janeiro a 23 de fevereiro, com base na Parceria Comitês/UNESP foram 39 
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abertas 14 vagas para o mestrado profissional do Programa de Pós-Graduação 40 

em Geografia da UNESP campus de Presidente Prudente, sendo todas as 41 

vagas preenchidas. As aulas foram iniciadas em abril deste ano. 4 - A 42 

diretoria do CBH Aguapeí e Peixe e alguns de seus membros participaram do 43 

8º FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA, realizado em Brasília/DF de 19 a 23 de 44 

março. O Estado de São Paulo, montou um Stand no Fórum Mundial para 45 

divulgar o trabalho dos Comitês Paulistas na Feira de Exposição. Também 46 

foram produzidos materiais para distribuição aos participantes no formato 47 

digital em pendrive. 5 - No dia 12 de junho foi realizada Reunião do CRH, em 48 

São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes. Neste momento, é passada a palavra 49 

para a Sra. Helena Tomazine (Prefeita de Alto Alegre), representante junto 50 

ao Conselho Estadual, sendo que a mesma fez um breve relato dos temas 51 

tratados na reunião do Conselho. 6 - Entre os dias 20 e 24 de agosto será 52 

realizado o XX Encontro Nacional de Comitê de Bacias, em 53 

Florianópolis/SC. Os interessados em participar podem obter mais 54 

informações no site www.encob.org. 7 - Informe sobre a Cobrança pelo Uso 55 

da Água: De 7 de fevereiro a 8 de maio foi realizado o Ato convocatório para 56 

as Bacias dos Rios Aguapeí e Peixe, última etapa do processo de implantação 57 

da Cobrança pelo uso da agua na Bacia Hidrográfica. Atualmente está sendo 58 

realizada a consolidação do Ato convocatório e previsão é de que a cobrança 59 

pelo uso da água seja iniciada em setembro de 2018. 8 – No dia 28 de agosto 60 

será realizado, no auditório da Agronomia da Unimar, em Marília, o 2º 61 

Workshop Conservação do Solo e da Água na Bacia Hidrográfica do Rio 62 

do Peixe, com o tema: Defesa Agropecuária, Universidade, Meio Ambiente 63 

e Setor Industrial, juntos cuidando do bem-estar da sociedade. 64 

Informações no Escritório de Defesa Agropecuária de Marília. 9 -No próximo 65 

dia 18 de setembro a Secretaria de Estado do Meio Ambiente realizará em 66 

Marília, a oficina sobre o Zoneamento Ecológico Econômico do Estado de 67 

São Paulo. Todos receberão o convite para participar. Feitos os informes, 68 

prosseguindo com a pauta, o Sr. Daniel Alonso (presidente) lembrou que 69 

conforme previsto na legislação de Recursos Hídricos do Estado, anualmente 70 

deve ser aprovado pelos Comitês de Bacias o Relatório de Situação dos 71 

Recursos Hídricos, assim passou a palavra novamente ao Sr. Emilio Prandi 72 

(coordenador da CTPA) para apresentar o documento. Com a palavra o Sr. 73 

Emilio Prandi, fez uma breve explicação sobre a metodologia utilizada para 74 

a elaboração do mesmo e apresentou o Relatório de Situação dos Recursos 75 

Hídricos do CBH AP. Dentre algumas manifestações, Sr. Rodrigo Manzione 76 

(UNESP) ressaltou a importância de serem utilizados também, dados e 77 

pesquisas que são desenvolvidas na Universidade. Com a palavra o Sr. 78 
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Daniel Alonso (Presidente) lembrou que no final de ano passado o Comitê, 79 

após um intenso processo de mobilização e articulação, aprovou seu Plano de 80 

Bacia. Agora uma outra fase é iniciada, a sua implementação. Como já foi 81 

enfatizado, os recursos do FEHIDRO estão cada vez mais escassos e é 82 

necessário que o Comitê busque outras fontes de financiamento. Para 83 

apresentar o próximo item de pauta, o Presidente passou a palavra ao Sr. 84 

Emilio Prandi (coordenador da CTPA) para a apresentação de proposta de 85 

metodologia para acompanhamento e implementação do Plano, inspirada na 86 

metodologia que vem sendo desenvolvida no Plano de Recursos Hídricos do 87 

Rio Paranapanema. Com a palavra o Sr. Emilio Prandi (coordenador da 88 

CTPA) fez uma breve consideração sobre o Plano de Bacia do CBH-AP, na 89 

sequência, apresentou a metodologia de acompanhamento do Plano que o 90 

CBH Paranapanema vem implementando. Após os esclarecimentos, e 91 

passando ao próximo item de pauta, o Senhor Daniel Alonso (Presidente) 92 

enfatizou que o Comitê anualmente delibera projetos regionais que são 93 

financiados com recursos do FEHIDRO. Um destes estudos foi sobre águas 94 

subterrâneas nas regiões do Alto Aguapeí e Alto Peixe. Assim, passou a 95 

palavra para a Sra. Tatiana Tavares, Geóloga, pesquisadora do Instituto de 96 

Pesquisas Tecnológicas - IPT para apresentação do Estudo de restrições em 97 

aquíferos no alto Aguapeí e no Alto Peixe (Bauru e Guarani). Com a palavra a 98 

Sra. Tatiana Tavares (IPT) e o Sr. José Luiz Albuquerque (IPT) 99 

apresentaram os resultados e recomendações do Projeto. Aberta a palavra ao 100 

plenário o Sr. Denis Araújo (Secretário) sugeriu que a CTPA organize uma 101 

reunião com os técnicos dos órgãos gestores, prefeituras e comitê com o IPT 102 

para tratar da água subterrânea de nossa região. O Sr. José Luis (IPT), 103 

concorda e se coloca a disposição para esse encontro. Sra. Cláudia Vernier 104 

(IG) fala que será lançado até novembro o Boletim do Nitrato nas Águas 105 

Subterrâneas documento de caráter técnico voltado a todos os gestores de 106 

recursos hídricos dos comitês, que traz o cenário da contaminação pelo nitrato 107 

nas áreas rurais e urbanas no estado de São Paulo, essencial para a gestão das 108 

águas. Prosseguindo, o Sr. Daniel Alonso (presidente) informou que serão 109 

apreciadas 2 deliberações, passando a palavra ao Sr. Emilio Prandi 110 

(coordenador da CTPA) para apresentar as deliberações. O Sr. Emilio, após 111 

uma breve explicação, apresentou a Deliberação ad referendum CBH-112 

AP/211/2018 de 25/06/2018 que aprova o Relatório de Situação dos Recursos 113 

Hídricos 2018: ano base 2016 do CBH-AP. O Sr. Daniel Alonso 114 

(presidente) abriu a palavra para as considerações do plenário, não havendo 115 

manifestação, colocou a Deliberação em votação, sendo aprovada por 116 

unanimidade. Passando a última deliberação, o Coordenador da CTPA 117 
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apresentou a Deliberação CBH-AP/212/2018 de 31/07/2018 que aprova 118 

pontuação, hierarquização e indica prioridades de investimentos dos projetos 119 

apresentados ao Comitê para a tomada de recursos do FEHIDRO 2018. Após 120 

a apresentação, o Sr. Daniel Alonso (presidente) abriu a palavra para as 121 

considerações do plenário, não havendo manifestação, colocou a Deliberação 122 

em votação, sendo aprovada por unanimidade. Cumprida a pauta da reunião o 123 

Sr. Daniel Alonso (presidente) informou que, como enfatizado na reunião, o 124 

Plano de Bacia do Comitê, aprovado recentemente, é fundamental para a 125 

gestão dos recursos hídricos nas Bacias. Para que este Plano fosse executado 126 

o Comitê contou com a parceria fundamental do CIVAP Consórcio 127 

Intermunicipal do Vale do Paranapanema, que foi o tomador dos recursos e 128 

viabilizou a sua execução. Assim convidou o representante do CIVAP, o Sr. 129 

Luiz Antonio Romano (Prefeito de Oscar Bressane), para fazer a entrega 130 

oficial da Síntese do Plano de Bacias ao Comitê, e, em nome do Comitê, 131 

entregar uma placa de homenagem pelo apoio que o CIVAP vem prestando ao 132 

Comitê, sendo que todos os membros receberam um exemplar do Relatório 133 

Síntese no momento do credenciamento. Prosseguindo, o Sr. Daniel Alonso 134 

(presidente) abriu a palavra para os membros do plenário para comunicados e 135 

considerações. Após considerações, o Sr. Daniel Alonso (presidente) abriu a 136 

palavra aos prefeitos dispostos a sediar a plenária do CBH-AP prevista para a 137 

2ª quinzena de outubro, sendo aprovado que a próxima reunião será realizada 138 

em Sagres. Agradecendo mais uma vez a todos os membros fez a entrega em 139 

nome do Comitê de Bacias de uma Placa em homenagem ao Prefeito 140 

Municipal de Garça, João Carlos, por sediar esta reunião. Após as 141 

considerações finais dos membros da Diretoria do CBH, o Sr. Daniel Alonso 142 

(presidente) deu por encerrada a 36° reunião ordinária do CBH-AP. 143 


